Welkom bij
Residentie De Valk
Heerlijk wonen in hartje Deerlijk

Een uitgelezen plek
om te wonen en te leven
Deerlijk paart de charme van een landelijk dorp
aan de dynamiek van een kleine stad.
Zodra je de centrumstraten met hun hedendaagse architectuur verlaat, ontvouwt zich
een prachtig golvend landschap. Het aanpalende natuurgebied ’De Gavers’ biedt
perspectieven voor rust en zachte recreatie.
De stijlvolle Residentie De Valk situeert zich
midden in het centrum. Winkels, horecazaken, apotheek, bankkantoren… bevinden

6% BTW
mogelijk

BESPAAR NU!

zich op wandelafstand. Dankzij de nabijgelegen verkeersassen zijn steden als Kortrijk,
Gent en Rijsel nooit veraf. Behalve de toplocatie genieten de bewoners van ruime
appartementen met alle moderne comfort
en een hoge afwerkingsgraad.
Hier wil je wonen. Hier wil je leven.

Verlaagd btw-tarief
6% mogelijk
Momenteel kan je door de tijdelijke overheidsmaatregel genieten van 6% in plaats van 21%
btw op de constructie. Concreet bespaar je
dus 15% btw tot 31 december 2022, ofwel tot
gemiddeld 42.210 euro. Een zeer mooi bedrag
dat je dus bespaart. Vraag ons naar de voorwaarden van de 6% btw-regel.

Deerlijk
Een kleinschalig dorp
met een levendige natuur
Deerlijk ligt aan de Gaverbeek, midden in het zacht
glooiende landschap tussen Kortrijk en Waregem. Met
zijn moderne architectuur en historische elementen slaat
het levendige dorp een brug tussen heden en verleden.
De kerken, het Gaverkasteel en de windmolen ter Geest
getuigen van een rijk verleden. Maar Deerlijk is ver van
ingeslapen, ook vandaag gonst het er van activiteit: horeca, sportcentra, cafés en restaurants, handelszaken…
Absolute rust vind je dan weer in natuurgebied De Gavers
met zijn bossen, waterplas en eindeloze fiets- en wandelpaden. De bereikbaarheid is ten slotte optimaal met de ligging aan de E17 autosnelweg en de N36 Roeselare-Ronse.
(Beelden van Deerlijk met dank aan het Archief Leon Defraeye)

Architectuur
Tijdloze vormgeving
voor een hedendaags gebouw
Residentie De Valk krijgt een uitgesproken
hedendaagse architectuur mee. De doorgedreven combinatie van drie materialen (baksteen, crepie en zink) verzekert een strakke,
maar oogstrelende look. De appartementen
bieden de bewoners volop leefruimte. De afwerkingsgraad mag als luxueus bestempeld
worden. Dit alles met het oog op een comfortabele woonbeleving.

Architect Geert Lanssens: “Dankzij de
inpandige terrassen, in combinatie met
de teruggetrokken bovenste bouwlagen,
beschikt elke woongelegenheid over een
aangename buitenruimte. Overvloedige
lichtinval zorgt ook binnen voor een
gezellige sfeer. De afwerking in een combinatie van lichtgrijs gevelmetselwerk, witte
sierpleister en donkere zink verleent het
gebouw een tijdloze look.”

9.000 jaar
geschiedenis
Archeologische vondsten in de Gavervlakte
situeren de eerste menselijke aanwezigheid
rond 7.000 voor Christus. In de tweede en
derde eeuw van onze tijdrekening bestond
er een GalloRomeinse nederzetting. Vanaf
de tiende eeuw is er sprake van de heerlijkheid ‘Derlike’. De typische West-Vlaamse gedrevenheid is Deerlijk en zijn inwoners
niet vreemd. De gemeente bleef zelfstan-

dig bij de fusiegolf van 1977 en wist zo zijn eigenheid te behouden. Moderne architectuur
kenmerkt het centrum en toont het dynamisme van het dorp aan. Het ontwerp van Residentie De Valk sluit hier naadloos op aan. De
naam verwijst naar de vroegere herberg De
Valke, het geboortehuis van de lokale volksdichter René de Clercq.

Maak kennis met
onze appartementen
Residentie De Valk telt 20 ruime appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers
met ruime terrassen of tuintjes. Vraag ons welk appartement het beste aansluit
bij jouw noden en wensen. Neem alvast een blik op deze vier typeplannen.

A 3. 2 - 3 V E R D I E P I N G
2 S L A A P K A M E R A P PA RT E M E N T
+ K E L D E R B E R G I N G K3

B 0.2 - B E GA N E G R O N D
2 S L A A P K A M E R A P PA RT E M E N T
+ K E L D E R B E R G I N G K1 0

Oppervlakte appartement 113 m2
Oppervlakte terras 46 m2

Oppervlakte appartement 99 m2

B 2 . 1 - 2 VERDIEPING
3 S L A A P K A M E R A P PA RT E M E N T

C 1 . 2 - 1 VERDIEPING
2 S L A A P K A M E R A P PA RT E M E N T
+ K E L D E R B E R G I N G K6

e

e

Oppervlakte appartement 135 m2
Oppervlakte terras 59 m2

Oppervlakte terras en tuin 41 m2

e

Oppervlakte appartement 81 m2
Oppervlakte terras 13 m2

Altijd parkeerplaats
Deerlijk behield zijn dorpse charme,
maar er is altijd veel leven. Mensen uit
de omgeving komen er winkelen, wandelaars en fietsers houden er halt voor
een verfrissing. De bewoners van de

centraal gelegen Residentie De Valk
hoeven zich alvast geen zorgen te
maken over waar ze hun wagen kwijtraken. Er zijn 23 afzonderlijke en 2 dubbele gesloten garages voorzien onder

het gebouw, en nog eens 6 aan de
achterzijde van het project. Elke box
beschikt over verlichting en een stopcontact.

Lippens - Van Loock
Projectontwikkeling met decennia aan ervaring
Lippens - Van Loock kan als medevennoot in Real Houses terugvallen op ruim 35 jaar ervaring.
Die expertise uit zich in bevoorrechte relaties met het kruim van de Belgische architecten en
aannemers, maar ook in een goed onderbouwde filosofie.
Zo kijkt Lippens – Van Loock
steevast uit naar toplocaties,
bijvoorbeeld aan de kust of in
de centra van woonvriendelijke dorpen en steden. Ook het
gebruik van duurzame materialen, een hoge afwerkingsgraad en oog voor optimaal

woon- en leefcomfort kaderen in deze visie. Zo ook voor
de gloednieuwe Residentie De
Valk, die Lippens - Van Loock
gebouwd heeft in het centrum
van Deerlijk.

Real Houses
Lippens - Van Loock is medevennoot in Real Houses. Hun filosofie: samenwerken om beter
te werken. Volgens hen is dat
nog altijd de snelste weg naar
de minste verrassingen. En de
grootste kans op verbaasde

blikken als je straks de deur van
jouw nieuw appartement opent.
Door die jarenlange ervaring in
nieuwbouw-projecten
bouwde Lippens - Van Loock ook een
stevige samenwerking uit met
de beste aannemers. Ze weten
wie wat goed doet, maar vooral:
wie wat het best doet. Per project stellen ze daarom de juiste
aannemers aan. Niet de goedkoopste, wél de bekwaamste.

Krijg je er maar niet genoeg van?

↑ Bezoek het modelappartement

Voor alle info, neem contact op

Contacteer ons en plan jouw bezoek aan het modern ingerichte
modelappartement. Zo ervaar je zelf het zalige leven en de perfecte
ligging van Residentie De Valk.

→ 0800 50 118
→ verkoop@residentiedevalk.be
→ www.residentiedevalk.be

Hier wil je wonen. Hier wil je leven. Hier word je gelukkig.

Residentie De Valk
Hoek Harelbekestraat / Comm. Edm. Ameyestraat - 8540 Deerlijk

Alle afmetingen en afbeeldingen zijn indicatief en niet bindend. Het voorgestelde meubilair is louter illustratief en maakt geen deel uit van de verkoopsovereenkomst. Het verkooplastenboek primeert boven het verkoopsplan.

